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 תיאור התכנית
-משרד החינוך בבתי"ס תיכוניים מקיפים בפריפריה הגאועם פועלת בשיתוף  "סטארט"תכנית 

חברתית. התכנית מיועדת לבני נוער בסיכון, תלמידי כיתה ט' בעלי ההישגים הנמוכים ביותר 

, והמצויים בנשירה סמויה על סף חינוך מיוחד()שאינם מאובחנים כתלמידי בשכבה בסיום שנה"ל 

נשירתם להוביל את המשתתפים לרכישת תעודת בגרות, למנוע את  ןמטרות התכנית הגלויה. 

ר את תחושת המסוגלות וההשתייכות שלהם לחברה , לשפר תפקודם הלימודי ולהגבימביה"ס

מופעלת ע"י רכזים ומורים , וב("סיום ילועד ט'  סיוםשנים )מ 3מעל  התכנית נמשכת . ולקהילה

תכנית ה פעילותצוות המנחים הפדגוגיים של עמותת יכולות. מווי יהמקבלים הכשרה ול פרסה מבתי

ים יושממ ןהערב ובחלק מחופשות ביה"ס, בכיתות ייעודיות בהו ביה"ס, אחה"צבשעות  נעשית

 .1יכולות של עמותתונות הלמידה המואצת עקר

 מטרות המחקר 
 הקצר והארוך.לבחון באיזו מידה משיגה התכנית את מטרותיה בטווח 

  מתודולוגיה 
כחלק אינטגרלי של פעילות התכנית. במסגרת המחקר נעשה שימוש בנתוני בקרה ומיפוי הנאספים 

סיום הקבצות התלמידים בי ציוננתונים אלו כוללים הישגים לימודיים, זכאות לבגרות, התמדה, 

( N=381) שהועברו לתלמידים תפיסות מיפוי לצורך המחקר שאלוני פותחו  . בנוסף לכך,כיתה ט'

 ותוקפו  פותחו על בסיס שאלונים מקובלים בספרות המקצועית  השאלונים . (N=19ולרכזי התכנית )

את השינויים שחלים במשתתפים  זהותמטרתם הייתה  ל.  אביב תל אוניברסיטתחוקרים מ ידי על

ת בתחושות מסוגלות, חשיפה להתנהגויות סיכון, מיקוד שליטה, תפקוד לימודי, תחושת שייכו

 מילא בוגר כל כאשר, ב"י בכיתה הלימודים סיום לאחר הועברו ותמונת עתיד. שאלוני התלמידים 

 לתכנית הצטרפותה טרם ועמדותיו לתפיסותיולהתייחס בראשון התבקש  ;נפרדים שאלונים שני

 .ב"י כיתה סיום לאחר, כיום לתפיסותיו להתייחסואילו בשאלון השני התבקש  ,'ט כיתה בסיום

 מחקר על נתוני צה"ל. הבנוסף לשאלונים נשען 

 ממצאים עיקריים 

 של  םיכולתמחקר נמצא כי השתתפות בתכנית סטארט מגבירה בצורה משמעותית את ב

מבוגרי  71%להשיג תעודת בגרות. כראייה לכך, נמוכים הישגים בעלי ותלמידים מוחלשים 

 7.3עם  ממוצע של  )מתוקנן(  45.8 על עמד בסיום כיתה ט' שלהם  הציון התכנית שממוצע

-(. שיעור זה  גבוה ב542ים מתוך תלמיד 385תעודת בגרות ) "ברכשו בתום כיתה  י  -שליליים  

 (.64.2%ג )משיעור הזכאות לבגרות בקרב כלל האוכלוסייה בישראל בתשע" 6.8%

                                                             
 סוציולוג חינוכי, מפתח שיטת צמצום הפערים המואץ. –כל הזכויות שמורות לנסים )מקס( כהן  1



 ביצועי בתי הספר שבהם היא השפעה חיובית על  ממצאי המחקר ניכר כי לתכנית סטארט ישמ

  70.4%2 עלשיעור הזכאות לבגרות עמד תכנית הפעלה בהן שבתי ספר מ 17-בפועלת כמכלול. 

עמד  ספרבתי אותם טרם כניסת תכנית סטארט לבבתי הספר(.  ב"י)זכאים לבגרות ממסיימי 

 לבגרות. בזכאות  16.0%עלייה של   – ב"יממסיימי  54.4%בהם על שיעור הזכאות 

  ביחס לתפיסות שלהם את ניכר כי משתתפי תכנית סטארט עוברים תהליכי שינוי עמוקים

חל תכנית בשנים  3לאחר העלה כי העמדות  .  ניתוח שאלוניאת בית הספר והחברה ככלל ,עצמם

משמעותי בכל אחד מהפרמטרים שנבדקו: תחושת מסוגלות עצמית,  אצל מרבית הבוגרים שינוי

 שת שייכות ורמת שאיפות להשכלה גבוהה. ומיקוד שליטה פנימי, תפיסת תפקוד לימודי, תח

בעמדות ובהתנהגות של בוגרי תכנית סטארט תשע"ג, לפני התכנית ובסיום י"ב בתפישות,  שינויים

 (5-1)בסולם של 

 

 בהיקף ומובהקת חדה נמצא כי בעקבות ההשתתפות בתכנית חלה ירידה  מדיווחי רכזי התכנית

המעורבות של התלמידים באירועים שבהם מופרת המשמעת הבית ספרית.  כך למשל, חלה 

 2.4של תלמידי התכנית, מציון ממוצע של ירידה מובהקת בהיקף הדיווח על בעיות ההתנהגות 

 . (1-5סולם של ב) 1.6 -ל

  ,הבנים בוגרי בקרב הגיוס שיעורבהתבסס על הנתונים העדכניים ביותר שהתקבלו מצה"ל 

 משיעור 17%-בכ גבוה זה שיעור. 91.7% הוא בטחוני לשירות המחויבים 3א"תשע סטארט תכנית

 . 4(74.9%) בישראל הבנים גיוס

 ושסיימו  שנסקרומבוגרי המחזור הראשון  31.1%מצא כי  סקר שנערך בקרב בוגרי סטארט

 בתשס"ז.  ב"ישנים מסיום  7תוך בתשע"ד, ללמוד באקדמיה או יחלו שירות בצה"ל, החלו 

 סיכום ומסקנות 
הנמצאים על תלמידים מוחלשים  לחולל בקרבממצאי המחקר עולה כי תכנית סטארט מצליחה מ

הם ולהשקפות שלהם ישינויים תודעתיים ומחשבתיים עמוקים ביחס לעצמם, ליכולותסף נשירה 

בתכנית מהווים לצד הכישורים והפרקטיקות הלימודיות שהם רוכשים  הכלפי  החברה. שינויים אל

 ם בחברה. השתלבותפלטפורמה לשיפור המוביליות החברתית שלהם ו

                                                             
בו לא מחושב והפך מאוחר יותר למקיף. שיעור הזכאות  טרם כניסת התכניתהיה סלקטיבי שלא כולל בי"ס  2

 .71.7% –עם בית הספר הנוסף . שיעור הזכאות בשיעור הזכאות הסופי, כיוון שהדבר ייצור הטיה בנתונים
 י תשע"ב. טרם התקבלו מצה"ל נתוני גיוס של בוגרי תשע"ג ושל בוגר 3
 .צה"לב נתונים שנמסרו מחטיבת התכנון והמחקר, אגף כוח אדם 4
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